Regulamin
XVIII Mistrzostw Gminy Łaskarzew w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn
o Puchar Wójta na rok 2019
§1
Organizacja i warunki uczestnictwa
1.

Organizator: Urząd Gminy Łaskarzew, dyrekcja i nauczyciele wychowania
fizycznego ze szkół w Starym Pilczynie i Dąbrowie.

2.

Cel: popularyzacja siatkówki w środowisku wiejskim Gminy Łaskarzew oraz
wyłonienie Mistrza Gminy wśród biorących udział w turnieju drużyn kobiet
i
mężczyzn.

3.

Termin i miejsce: zawody odbędą się od 18 marca do 31 marca 2019 roku.
Dokładny terminarz podany zostanie po losowaniu.
Zawody rozegrane zostaną w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

4.

Uczestnictwo: w mistrzostwach mogą brać udział zespoły reprezentujące wsie,
zespoły LZS, reprezentacje szkół i inne drużyny nie zrzeszone w PZPS, mężczyzn,
kobiet oraz zespoły mieszane (kobiet i mężczyzn).

5. Każda drużyna może zgłosić do turnieju maksymalnie 10 zawodników. Jeden
zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny.
a) W skład drużyn wchodzą mieszkańcy Gminy Łaskarzew oraz osoby pracujące
na terenie gminy,
b) Dopuszcza się możliwość udziału w turnieju drużyn zaproszonych przez
organizatora.
6. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
turnieju.
7. Decyzje organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne.
8.

Termin: Zgłoszenia drużyn do 11.03 .2019 r., przyjmowane są w sekretariacie
Zespołu Szkół w Starym Pilczynie telefonicznie
Tel: (25) 6845-248. lub mailowo: zs.pilczyn@neostrada.pl
a) zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, listę zawodników, nr telefonu
osoby odpowiedzialnej za drużynę,
b) w turnieju może brać udział maksymalnie 8 drużyn w każdej kategorii,
c) w przypadku zgłoszenia się większej ilości drużyn o udziale decyduje kolejność
zgłoszeń.

§2

Zasady przeprowadzania zawodów.
1. Zawody przeprowadzone będą w godzinach popołudniowych od 18. 03. do 31.03
2019 r w sali w Starym Pilczynie wg ustalonego grafiku po losowaniu.
2. Spotkanie organizacyjne i losowanie grup 12 .03.2019 r. - wtorek godzina 18:00
w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego w Zespole Szkół
w Starym Pilczynie.
3. Rozpoczęcie zawodów 18.03.2019r.- poniedziałek wg ustalonego grafiku
w sali w Starym Pilczynie .
4. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZP Siatkówki.
5. Punktacja:
- mecz wygrany w stosunku 2:0 – 3 pkt.
- mecz wygrany w stosunku 2:1 – 2 pkt.
- mecz przegrany w stosunku 1:2 – 1 pkt.
- mecz przegrany w stosunku 0:2 – 0 pkt.
- v/o
- 3 pkt.
6. O kolejności miejsc w turnieju decyduje:
- łączna ilość zdobytych pkt.
- lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych,
- lepszy (wyższy) stosunek małych pkt. zdobytych do małych pkt.
straconych,
- bezpośredni mecz.
§3
Nagrody
Za zajęcie I, II, III miejsca puchary.
2. Za zajęcie I, II, III miejsca medale.
3. Nagrody dla wyróżniających się zawodników w kat. kobiet i mężczyzn.
- najlepszy zawodnik / zawodniczka
§4
Sprawy różne
1. Zawodników obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
2. Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów.
3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
4. Dodatkowych informacji udzielają sędziowie Sławomir Tudek 605 687 605
Jolanta Paziewska 662 136 189
5. Informacje dotyczące turnieju będą na bieżąco przedstawione na stronie
internetowej Zespołu Szkół w Starym Pilczynie. www.pilczyn.neostrada.pl
1.

Organizator
Zespół Szkół w Starym Pilczynie

Lista uczestników do Turnieju o Puchar Wójta Gminy Łaskarzew
w piłce siatkowej 2019 r.

……….………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa drużyny

Kategoria : ……………………………………………….

L.p.
1.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania/pracy

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opiekun/kapitan: …………………………………………………nr tel.: …………………………………

